
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟ 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 

125(Ι) του 1999 
  52(Ι) του 2006. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ανάπτυξης 

Ανθρώπινου Δυναμικού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα 

διαβάζεται μαζί με τους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Νόμους του 1999 και 2006 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως 

«ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

Νόμοι του 1999 έως 2007. 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση 

σ΄ αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

όρου και του ορισμού του: 

 

«“Οδηγός” σημαίνει Οδηγό που εκδίδεται από την Αρχή 

δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 

21˙». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 8 του 
βασικού νόμου. 

3. Η παράγραφος (β) του άρθρου 8 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

 

«(β) από οποιοδήποτε κέντρο, ίδρυμα ή οργανισμό 

κατάρτισης, επιχείρηση, εργοδοτούμενο, διοικητικό 

σύμβουλο ή άλλο αξιωματούχο, εκπαιδευτή ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο έχει ή είχε σχέση ή ανάμειξη με πρόγραμμα 

κατάρτισης ή σχέδιο ή άλλη δραστηριότητα της Αρχής, ή 

από καταρτισθέντες ή καταρτιζόμενους που συμμετέχουν ή 

συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης, ή σχέδιο ή άλλη 

δραστηριότητα της Αρχής, όπως, μέσα σε τέτοια χρονική 

περίοδο που θα ορίζεται στην ειδοποίηση, δίνουν 
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πληροφορίες αναφορικά με οποιαδήποτε προγράμματα 

κατάρτισης ή σχέδια ή άλλες δραστηριότητες της Αρχής,». 

 
Τροποποίηση του 
άρθρου 10 του 
βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (7) του άρθρου 10 του βασικού νόμου 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

«(7) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προβαίνει στη 

σύσταση – 

 

(α) επιτροπών από ένα ή περισσότερα μέλη του, στις 

οποίες δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη και ο 

Γενικός Διευθυντής και άλλοι υπάλληλοι της Αρχής, 

και να μεταβιβάζει σ΄ αυτές οποιεσδήποτε από τις 

αρμοδιότητές του˙ ή/και 

 

(β) υπηρεσιακών επιτροπών, αποτελουμένων 

αποκλειστικά από ένα ή περισσότερους υπαλλήλους 

της Αρχής, και να μεταβιβάζει σ΄ αυτές οποιεσδήποτε 

από τις αρμοδιότητές του αναφορικά με θέματα 

προσφορών ή διαγωνισμών.». 

 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
 «Καταβολή 

χορηγήματος σε 

εργοδότες σε 

ορισμένες 

περιπτώσεις. 

30(Ι) του 2001 

122(Ι) του 2001 

139(Ι) του 2002 

10(Ι) του 2003 

80(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2004 

21.-(1) (α) Η Αρχή έχει εξουσία όπως, 

τηρουμένων των διατάξεων του 

περί Ελέγχου των Κρατικών 

Ενισχύσεων Νόμου και των 

διατάξεων των εδαφίων (2) και (3) 

του παρόντος άρθρου, καταβάλλει 

από το Ταμείο χορήγημα σε 

εργοδότες, αναφορικά με ποσά τα 

οποία οι ίδιοι δαπάνησαν ή 
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117(Ι) του 2005. οφείλουν προς το σκοπό παροχής 

κατάρτισης σε εργοδοτούμενα από 

αυτούς άτομα, σύμφωνα με 

διαδικασία και κάτω από όρους και 

προϋποθέσεις που θα ορίζονται 

με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αρχής. 

 
   (β) Η Αρχή θα ενημερώνει κάθε 

εργοδότη, επιχείρηση, ίδρυμα ή 

οργανισμό κατάρτισης ή άλλο 

ενδιαφερόμενο πρόσωπο, για τη 

διαδικασία, τους όρους ή τις 

προϋποθέσεις που θα ισχύουν 

εκάστοτε δυνάμει του εδαφίου (1), 

διά της εκδόσεως Οδηγού ή 

Οδηγών που θα είναι διαθέσιμοι 

στα γραφεία της ή θα 

δημοσιοποιούνται, εάν η Αρχή το 

κρίνει απαραίτητο, με 

οποιοδήποτε τρόπο η Αρχή ήθελε 

κρίνει κατάλληλο. 

 
     (2) Τίποτε στο εδάφιο (1) δεν παρέχει το 

δικαίωμα στην Αρχή να καταβάλλει οποιοδήποτε 

χορήγημα σε εργοδότη –  

 
   (α) αναφορικά με κατάρτιση που 

παρασχέθηκε χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση της Αρχής˙ 

 

(β) αναφορικά με κατάρτιση που 

παρασχέθηκε, χωρίς να 
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ικανοποιούνται οι όροι και 

προϋποθέσεις που καθορίσθηκαν 

από την Αρχή. 

 
     (3) Οι Οδηγοί, που εκδίδονται δυνάμει της 

παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δύνανται να 

προνοούν, μεταξύ άλλων – 

 
   (α) τον τύπο της αίτησης για έγκριση 

προγράμματος κατάρτισης και τα 

στοιχεία που πρέπει να περιέχονται 

στην αίτηση ή να τη συνοδεύουν˙ 

 

(β) τον τύπο της αίτησης για καταβολή 

χορηγήματος, τα στοιχεία που 

πρέπει να περιέχονται στην αίτηση 

ή να τη συνοδεύουν, καθώς και τη 

δυνατότητα εκχώρησης του 

δικαιώματος είσπραξης του 

χορηγήματος στην επιχείρηση, στο 

ίδρυμα ή οργανισμό που εφάρμοσε 

το πρόγραμμα κατάρτισης, για το 

οποίο υποβάλλεται η αίτηση˙ 

 

(γ) το χρόνο και τον τρόπο υποβολής 

των αιτήσεων και της εξέτασής 

τους.». 

 
Αντικατάσταση 
του άρθρου 31 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο: 

 
 «Διοικητικές 

κυρώσεις. 
31.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), 

η Αρχή δικαιούται, ανεξάρτητα του αν συντρέχει ή 
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όχι περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του 

παρόντος ή άλλου Νόμου, να επιβάλει 

οποιεσδήποτε διοικητικές κυρώσεις ήθελε κρίνει 

κατάλληλες, σε οποιοδήποτε εργοδότη, επιχείρηση, 

κέντρο, ίδρυμα ή οργανισμό κατάρτισης, διοικητικό 

σύμβουλο ή άλλο αξιωματούχο, εκπαιδευτή ή 

εργοδοτούμενο, καταρτισθέντα ή καταρτιζόμενο 

που συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πρόγραμμα 

κατάρτισης, ή σχέδιο ή άλλη δραστηριότητα της 

Αρχής ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει ή είχε 

σχέση ή ανάμειξη με οποιοδήποτε πρόγραμμα ή 

σχέδιο ή άλλη δραστηριότητα της Αρχής, το οποίο 

παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, ή 

οποιαδήποτε πρόνοια Κανονισμών ή Οδηγών που 

εκδίδονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος 

Νόμου, ή υποβάλλει ψευδείς ή παραπλανητικές 

δηλώσεις, στοιχεία ή πληροφορίες στο πλαίσιο 

συμμόρφωσής του με οποιαδήποτε ειδοποίηση 

ήθελε δοθεί από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 8 

ή στο πλαίσιο οποιασδήποτε διαδικασίας 

προνοούμενης από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε 

Κανονισμούς ή Οδηγό που εκδίδονται σύμφωνα με 

τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή συμπράττει με 

ή βοηθά άλλο πρόσωπο να διαπράξει οποιαδήποτε 

από τις πάνω πράξεις ή παραλείψεις. 

 
   

   (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του 

εδαφίου (1), οι διοικητικές κυρώσεις που δύνανται 

να επιβληθούν δυνάμει του εδαφίου (1) 

περιλαμβάνουν τη διακοπή της παροχής 

ωφελημάτων από την Αρχή ή τη διακοπή της 
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συνεργασίας με την Αρχή για οποιαδήποτε χρονική 

περίοδο, ή επ΄ αόριστο, ή την επιβολή διοικητικού 

προστίμου, το οποίο σε καμιά περίπτωση δε θα 

υπερβαίνει τις χίλιες λίρες (Λ.Κ.1.000,00) και θα 

υπάρχει η δυνατότητα να επιβληθεί πέραν της μιας 

διοικητικής κύρωσης στο ίδιο πρόσωπο. 

 

   (3) Προτού επιβληθεί οποιαδήποτε διοικητική 

κύρωση δυνάμει του παρόντος Νόμου, θα 

παρέχεται δικαίωμα ακρόασης σε κάθε πρόσωπο, 

στο οποίο δυνατόν να επιβληθεί διοικητική κύρωση. 

 
     (4) Το δικαίωμα ακρόασης δυνάμει του εδαφίου 

(3)  θα ασκείται είτε αυτοπροσώπως είτε διά 

δικηγόρου της εκλογής του ενδιαφερομένου και είτε 

προφορικώς είτε γραπτώς, όπως θα ορίζει η Αρχή. 

 

   (5) Η Αρχή δύναται να ρυθμίζει, με εσωτερικούς 

κανονισμούς, τη διαδικασία που θα ακολουθείται για 

την εξέταση υποθέσεων που ενδεχομένως να 

οδηγήσουν στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

 

   (6) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής 

οποιουδήποτε διοικητικού προστίμου που 

επιβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, η 

Αρχή δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα και να 

εισπράξει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος 

οφειλόμενο στην Αρχή, ή δύναται να το εισπράξει 

κατακρατώντας το από οποιοδήποτε ποσό που 

οφείλεται ως χορήγημα ή άλλως πως προς το 

πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο.». 

 

Αρ. Φακ.: 23.01.219.2006 
/ΜΑΤ 
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